STRUCTURA DELGAȚIEI DE AFACERI DIN GRECIA

Nr.
crt.

Nume și prenume
reprezentant firmă

Poziția în firmă

Compania

Obiect de
activitate

E-mail/website

Domeniu de interes

vero@verobyaslanis.gr
vero2@verobyaslanis.gr
info@domtextiles.gr
http://verobyaslanis.gr/
http://www.domtextiles.gr/

Producţie şi comercializare
lenjerie intimă pentru
femei şi bărbaţi

1.

Ilias Chatzichristodoulou

Preşedinte
Camera de
Comerţ Pieria

Om de afaceri, proprietar
al firmelor
Domnas.a. & Doms.a.

Producţie şi
comercializare
lenjerie intimă şi
textile

2.

Chaido Papachatzi

THE PARTNERS

Reclamă,
comunicare
culturală

3.

Athanasios Kokkinos

Manager
financiar
Camera de
Comerţ Pieria
Secretar General
Camera de
Comerţ Pieria

4.

Dimitrios Emmanouilidis

Membru Consiliul
de Administraţie
Camera de
Comerţ Pieria

Artion House

Mobilă- saltele și
echipament
hotelier

Email: info@artionhouse.gr
www.artionhouse.gr

5.

Konstantinos Boulgaris

Διαυγεια οτα ι.κ.ε.
(companie cu capital
privat)

Comerţ electronic
cu îmbrăcăminte şi
încălţăminte

E-mail :
info@sportbazaar.gr

Proprietar ziarului
«ενημερωση»
(informarea) & Blog
«ο ντελαλης»

Jurnalistă

6.

Smaro Giannouli

Membru Consiliul
de Administraţie
Camera de
Comerţ Pieria

Proprietar al
«Olympusthalassea”
boytique & hotel
Staţie de benzină

Întâlniri cu tipografii

http://www.olympusthalassea.gr/

Web site :
https://www.sportbazaar.gr

https://odelalis.gr/

Contact cu agenții de
turism si tur operatori;
Contact cu firme
interesate de combustibili
solizi și peleți.
Intîlniri cu companii din
domeniu

Companii producătoare de
haine, încălţăminte şi
accesorii de modă pentru
e-shop
Companii producătoare de
panouri solare și
fotovoltaice.
Întâlniri cu ziarişti &
bloggeri.

7.

Asterios Tokas

8.

Chrysagi Bolari

9.

Teocharis Kiafoulis
Dimostenis Bekas

Om de afaceri

KALLIMARMARON
Compania are lucrari
importante in Grecia de
Nord, cu o capacitate
mare de
productie/prelucrare,
inclusiv a proiectelor cu
dificultate sporită.
VIOKAL

Companie tehnică
producătoare cu
investiţii în
domeniul energiei
regenerabile
pentru panouri
fotovoltaice şi
biomasă

a-tokas@otenet.gr

Contact cu companii de
echipamente pentru
biomasă

Prelucrare piatră
naturală (toate
tipurile)

Producător de
utilaje agricole, cu
componente din
Italia exclusiv,
utilaje agricole.

Contact cu companii
producătoare de panouri
solare

Contact cu companii din
domeniul contrucțiilor sau
cu importatori

http://www.vio-kal.gr/

Contact cu importatori de
utilaje agricole sau
companii care doresc sa ii
reprezinte in Romania;
Contact cu destinatarii
finali, producatorii agricoli
fiind deschisi unor vanzari
directe.

